Openbare besl uitenlijst

Van de vergadering van
burgemeester en wethouders
van 04 02 2014

Aanwezig zijn:

L.M. Driessen-Jansen
C.J.M.W. Wassenaar
M.H. van der Eng
L. Maat
H.L. Zilverentant
H. Romeijn
C. Visser

, Burgemeester
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Wethouder
, Secretaris
, Communicatie

AGENDA

BESLUIT

OPENBAAR

1a LD CZ
2014i00102
Openbare besluitenlijst vergadering van
28 januari 2014.

Akkoord.

Ja

2a Div.-/ingekomen.



E-mail 26/1, nieuwsbrief
#Kracht15.
Voor kennisgeving aangenomen

Ja



Memo 29/1, jaaroverzicht 20142015, vervroegde deadlines
lnleveren stukken voor B&W
i.v.m. feestdagen.
Voor kennisgeving aangenomen



Memo 30/1, 2014i00155,
ambtelijke annotatie pho SA, EZ
en ruimte 5/2 en V&V en B&M
7/2.
Besproken



Vergunningen Gemeentewinkel
2014i00165
Besproken

3a Stand van zaken drie decentralisaties.

Actuele ontwikkelingen
participatiewet besproken.

Ja

4a HZ Projecten
2014I00037
Betreft:
Akkoord met kosten aanleg ontsluiting
pkb in Ghoybos.
Advies:
1. Akkoord gaan met de aanlegkosten
van wegen ter ontsluiting van
pannenkoekenboerderij en
achterliggende woningen ad
€ 60.000,--.

Akkoord.

Ja

5a CW GWI
Aangehouden
2014i00103
Betreft:
Handhavingsprocedure
gevelbeeldbepalende commerciële
glasbestickering.
Advies:
Het voornemen uit te spreken tot het
opstarten van een handhavingsprocedure
tegen aangebrachte
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Ja
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6a ME CZ
2014I00061
Betreft:
Productenrealisatie.
Advies:
1. Instemmen met het per direct
afschaffen van de productenrealisatie
(productenrekening)

Akkoord.

Ja

7a LM Beleid
2014i00119
Betreft:
Bodembeheernota (aangehouden
beslissing d.d. 21 januari 2014)
Advies:
1. Vast te stellen voor de inspraak:
a. (Ontwerp) Bodembeheernota Deel A
(Algemeen);
b. (Ontwerp) Bodembeheernota

Akkoord

Ja

8a LM CZ
2014i00110
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen een
gedeeltelijk toekenning van een
dwangsom op grond van de Wet
dwangsom.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaarschrift kennelijk
ongegrond te verklaren, omdat het
bestreden besluit op juiste wijze tot
stand is gekomen.

Akkoord.

Ja

9a LM CZ
2014i00112
Betreft:
Bezwaarschrift gericht tegen een
gedeeltelijk toekenning van een
dwangsom op grond van de Wet
dwangsom.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften over
nemen;
2. Het bezwaarschrift kennelijk
ongegrond te verklaren, omdat het

Akkoord.

Ja

bedrijfsreclamebestickering op het adres
Ommedijk 120.
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bestreden besluit op juiste wijze tot
stand is gekomen.
10a LM Beleid
Akkoord
2014i00125
Betreft:
Gezamenlijke aanpak openbaar opladen.
Advies:
1. Intentie uit te spreken om elektrisch
opladen in Leiderdorp mogelijk te
maken.
2. Akkoord te gaan met de gezamenlijke
voorbereiding en marktbenadering
concessie “openbaar opladen” van
gemeenten in de Zuid-Hollandse
regio’s.

Ja

11a LM GWE
2014i00132
Betreft:
Afwijkende inkoopprocedure inzake
elementenverharding 2010-2013.
Advies:
Akkoord te gaan met een afwijkende
inkoopprocedure inzake
elementenverharding 2010-2013.

Akkoord

Ja

12a LM GWE
Akkoord.
2014i00128
Betreft:
Vervanging achterlader vuilnisauto.
Advies:
1. Overgaan tot de aanschaf van DAF 75
CF Euro 6 vuilnisauto met Terberg
opbouw.
2. De vervangingsinvestering van €
150.000 verhogen met € 15.900 voor de
aanschaf van de DAF 75 CF Euro 6
vuilnisauto en deze extra
afschrijvingslasten te dekken uit het
product Reiniging.
3. Het afdelingshoofd GWE machtigen de
aankoop te doen.

Ja

13a HZ Beleid
2014I00148
Betreft:
Regeling sport- en bewegingsstimulering
in het basisonderwijs.
Advies:
1. De Regeling sport- en
bewegingsstimulering in het

Ja
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Akkoord, voetnoot 2 artikel 8 niet
opnemen.
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14a ME GWI
2014i00133
Betreft:
Het bezwaarschrift gericht tegen de
afwijzing van een verzoek op
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
2012.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
Bezwaar- en Beroepschriften overnemen
2. Het bezwaarschrift ongegrond
verklaren

Akkoord.

Ja

15a ME GWI
2012i00137
Betreft:
Het beroepschrift gericht tegen de
afwijzing van een verzoek om
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
2013.
Advies:
1. Het advies van de Commissie
Bezwaar- en Beroepschriften
overnemen
2. Het beroepschrift ongegrond
verklaren.

Akkoord.

Ja

16a CW/LM Beleid
Akkoord.
2013I01862
Betreft:
3D Notitie Herontwerp van het sociaal
domein
Advies:
1. In te stemmen met de notitie
Herontwerp van het sociaal domein en de
daarin genoemde uitgangspunten.
2. In te stemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel en -besluit.
3. Het presidium te verzoeken de notitie

Ja

basisonderwijs vast te
stellen die het mogelijk maakt om
schoolbesturen tegemoet te komen in de
kosten die zij maken ter verbetering van
de kwaliteit van de bestaande
gymnastieklessen en/of voor het
organiseren van extra sport- en
beweegactiviteiten onder schooltijd;
2. De uit de in beslispunt 1 genoemde
regeling voortvloeiende
tegemoetkomingen te dekken uit het
budget voor de Breedtesport.
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Herontwerp van het sociaal domein ter
besluitvorming voor te leggen aan de
raad.
17a CW Beleid
Akkoord
2014i00118
Betreft:
Beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’.
Advies:
1. De gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met het regionaal
beleidsplan transitie jeugdzorg Holland
Rijnland “Hart voor de jeugd”,
met als belangrijkste voornemens:
a) Te komen tot een dekkend netwerk van
jeugd- en gezinsteams;
b) Het Advies- en Meldpunt Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling in te
richten en te positioneren bij de GGD;
c) De uitvoering van de
jeugdbescherming – en reclassering te
beleggen bij
gekwalificeerde instellingen met het
huidige bureau jeugdzorg als
hoofdaannemer;
d) De toegang tot de jeugdhulp te laten
lopen via de jeugd- en gezinsteams en
deze teams nauw verbonden te laten zijn
met alle vormen van onderwijs;
e) Op termijn de organisatievorm van het
CJG en de daarin werkende jeugd- en
gezinsteams te onderzoeken.

Ja

18a LM GWE
Akkoord
2013i02061
Betreft:
Beheervisie openbare ruimte.
Advies:
De raad voor te stellen
1. Beheervisie openbare ruimte vast te
stellen.
2. In te stemmen met het met ingang
van 2014 verlagen van de jaarlijkse
dotatie in de voorziening IBOR met
een bedrag van € 282.137.
3. In te stemmen met het verhogen van
de jaarlijkse reguliere
onderhoudsbudgetten IBOR met een
bedrag van € 282.137.
4. In te stemmen met het verwerken van
beslispunt 2 en 3 in een budgettair
neutrale begrotingswijziging binnen

Ja

BW - 2014 02 04
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programma 4.
5. In te stemmen om jaarlijks bij het
opstellen van de jaarrekening
eventuele overschotten op het regulier
onderhoudsbudget IBOR (exclusief
interne uren en exclusief riolering) te
storten in de bestemmingsreserve
IBOR.
19a LD GWI
Aangehouden
2014i00139
Betreft:
de concept Verordening
gegevensverstrekking basisregistratie
personen Leiderdorp 2014 ter vaststelling
aan de Raad voorleggen.
Advies:
1. de concept Verordening
gegevensverstrekking basisregistratie
personen Leiderdorp 2014 ter
vaststelling aan de Raad voorleggen.

Ja

20a ME CZ
2014I00074
Betreft:
Ingekomen brief rekenkamer: controlegat
bij decentralisaties
Advies:
1. Kennis te nemen van de brief van de
Rekenkamer Leiderdorp (kenmerk
2013E05625) betreffende: controlegat bij
decentralisaties
2. Kennis te nemen van de brief van de
NVRR (kenmerk 2013E05623)
betreffende: Rekenkamers bezorgt over
controlegat bij de decentralisaties
inclusief bijlage (2013E05624)
3. Een standpunt in te nemen over de
inhoud van de genoemde brieven in
beslispunt 1 en 2.
4. Akkoord te gaan met de bijgevoegde
reactiebrief aan de rekenkamer
Leiderdorp (2014U00239)

Akkoord

Ja

21a Informatie-uitwisseling

Geen bijzonderheden

Ja

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014.
De burgemeester,
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De secretaris,
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